
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

Kockerseweg  79 te Venlo                

Voor het oprichten van een woning met garage

Verzonden op 14 september 2016

Kenmerk 1000230

Tegelseweg 210 te Venlo

Voor het intern veranderen van een gezondheidszorgcentrum (centrale middengang)

Verzonden op 21 september 2016

Kenmerk 1001710

Albert Cuypstraat 30 te Venlo

Voor het vestigen van een bed & breakfast in een gedeelte van een appartement

Verzonden op 15-09-2016

Kenmerk 1001365

Bergstraat 44 en 44A te Tegelen

Voor het splitsen van een woning in twee appartementen

Verzonden op 14 september 2016

Kenmerk 999187

Bosserhofweg  16 te Tegelen

Voor het kappen van een boom

Verzonden op 15 september 2016

Kenmerk 1020157

Straelseweg 93, 93A, 93B en 93C te Venlo

Voor het splitsen van een woning in 4 appartementen

Verzonden op 20 september 2016

Kenmerk 1006346

Straelseweg 73 te Venlo

Voor het gebruiken van een gebouw ten behoeve van kamerverhuur (7 kamers)

Verzonden op 20 september 2016

Kenmerk 1005329
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Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact op-

nemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Bezwaar

Tegen het besluit (voorbereid met de reguliere procedure) kunnen belanghebbenden bezwaar indienen

bij burgemeester en wethouders van Venlo,  binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking

aan de

aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk

of online,  kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.
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